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Nasza rozmowa
ll:e znakomltlł artystki\ potoczyła
aię na tematy związane z posłu
giwaniem się słowem nie tylko
pnez aktorów-. - Nie jestem
Wprawdzie kompetentna w tej
materii. bowiem zrijmuję &ię Innymi przedmiotami, jak „etiudy
na I roku", „sceny :r.e sztuk",
,praca nad rolą", itd. - w z:aeż ności od tego, co włJ\dze szkoły przydzielą mi n'.l dany okres.
Dykcja i emisja (czy technika
l wyrazdstość mowy), nazywane
roboczo przedmiotami pomocniczymi, w rzeczyw1.&tości są zasadnicze dla przyszłych aktorów.
N a te dwa przedmioty kladz.ie
się szczególny nacisk podczas całego okresu studiów. Wykłada
jący je muszą
by!! doprawdy
w i elkimi
znawcami problemu,
bowiem obie dziedziny wymagają wiedzy powiedziAłabym technicznej, a czasami I lekarskiej. N iewielu jest fachowców
na świecie, którzy potratiliby um i ejętnie łączyć wiedzę anatomlczn11 z technik• aktorskiego
przekazu. Brak dostatecznej kadry „od" dykcji i emisji
jest
bolączką większości uczelni aktorskich na świecie
- często

i
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logopedzi - specjaliści od apa
ratu mowy, a nawet '.~ . lłttYtigo
lodzy...,W Palsoe mam.v na szc1ę
ście ludzi teatru, aktorów, kt6rz~
pasjonuje stlę tymi zagadnieniami i biorą na swoje barki tę
niewdzięczną harówkę.

W Jaki spos6b mot.ta by ewe
społeczne zaniedbania w dzlcdzł·
nie kultury słowa naprawić?
- Wydaje mi się, te tak liczne
ostatnio konkursy recytatorskie,
czy teatry poetyckie są na pew·
no w tym względ7ie zjawakiem
pozytywnym. Lecz tego rodzaju
próby „naprawy &l:oi.1..i.'" czynione są niejako od święta.
W
dzJeń powszedni panuje u naa
wręcz snobizm (zwłaszcza wśród
młodzie.iy) mówienia niechluju~
go, nonszalancl:iego, prawie bez
otwierania ust.
Muszą o tym
myśleć pedagodzy I specjaliści w szkołach i na uczelniach. Natomiast ludzi, którzy z racji
wykonywanego zawodu wystę
pują publicznie należy pod tym
wzelędem równiez doszkalać.

A aktorzy?
- Aktorzy sami
jut mu!IUl
czuwać nad swoją dyl<cją. Zwła
szcza cl młodzi, którzy prosto :ie
szkoły trafiają do !.ilmu, do telewizji, a nie mają iesLCze zbytndego doświadczenia w teatrze,
obycia ze sceną, z jej warunkami akustycznymi. Spo~ób mówie·
nia przed mikrofonem jest bardz.I.ej przycisxony, kameralny 1
przeskok do „dużeeo" teatru w
„dużym"
repertuarze
ora1
stwierdzenie swojej niemożności
bywa bardzo ciężkim pnetyaietn. A zresztą. czy ?1Aprawdę
jest tak tle :i absolwentami?
Przecleł w tej chwili
st&nowlll
<>l!J C<Wł4wlt• na.!izzyh teatrów.
- Niejednokrotnie 11&djlwałanl
aktorom pyta11le1 oo to jellł aktorstwo nowoczer.ne?
- Nie wiem. Nie uiam aktorów nowoczesnych - z.nam tylko
dobrych lub złych, występujlłcych zarówno w sztukach Geneta, Ionesco, Becketta, Wltkacego, Różewicza, l\t.lrozka, jak 1
Szekspira, Moliera. Słowackiego
Wyspiańskiego. Dobry aktor ma
„słuch" czy „muzykalność", ma
wyczucie - świadome lub instynktowne odmienności rMnych
języków scenicznych.

Po tym, eo usłyszeliśmy, Czyzrozumie że sztuka dyke.il Jest trudna do opanowania.
Ale wreszcie - JY.1 latach studiów - wymaga się jej od aktora.
Nlestety dość często słvszy się
narzPkanla n11 niepoprawną eml1ję słowa ze sceny, filmu, estra·
cly_
_ A więc dlaczego, jeśli jest
tak dobrze, i·est tak źle! Otóż zła
d ykcja jest mankamentem nie
t y lko teatru, ale i .. całego spo·
łeczeństwa. Nie dba się u nas już
W roku 1947 w teatr.zie Wojaka
· rue tylko o dykcję, ale nawet o
Polskiego w Lod~ Edmund
kulturę słowa.
Większość ludzi
Wierciński reżyserował „Elektrę"
nie mówi płynnie, lecz duka.
Giraudoux, która na6wczaa była
Jest nieprawdą, jakoby dykcji
nową formlł języka scenicznego.
mo żna było nauczyć się w ciągu
W jednej z głównych ról Wierdwóch. trzech lat stud.lów. Po
clńskd. obsadził
Stan~sława Łato, by stała się ona poprawna
pińskiego, uwatanego przez ogół
trzeba zwracać na nią uwagę od
za „aktora starej daty". Okazało
p ierwszych lat szkoły podstawosię że zmarły niedawno artysta
wej. Bo przecież dykcja oboVl.ląstworzył w tej sztuce znakomitlł
zuje nie tylko aktorów, llli
kreację. jedną a najlepszych w
wszystkich tych, którzy w aw j
1 olm dorobku.
pracy zawodowej występują p Rozmawiał
bllcznie.
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